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ONTRUIMINGSPLAN  kbs 'de Kringloop'  d.d. september 2020 
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0.  Inleiding 

1.  Ontruimingssignaal 

2.  Organisatie 

3.  Ontruiming 

4.  Taak van de leerkracht 

5.  Taak van het onderwijsondersteunend personeel 

6.  Ontruimingsploeg 

7.  Vluchtwegen en richtingen 

8.  Verzamelplaats 

9.  De plaats van het ontruimingsplan op school 

10. Overzicht en plaats gevaarlijke stoffen 

 

Ontruimingsplan Kringloop. 

Algemeen: Volgorde van autoriteit:  

 Esther Schreuder  (directeur; 06-55373001)    (ma, di, do, vr) 

 Marga Leensen   (intern begeleider/BHV 0623578305)   (ma, di, do, vrijmo) 

 Vu Nguyen    (huismeester/BHV 0621711988)   (ma, woe, do) 

 Wilma van Heumen   (adm. medewerker/BHV 0623338097  (di, do mi) 

 Fleur van Loosbroek   (onderwijsassistente/BHV 0610142981)  (ma t/m vr) 

 Jacqueline Gommans  (leerkracht/ BHV 0643008648)   (ma ,di ,woe ,do ,vrijmo) 

 Ria van Maanen   (leerkracht/BHV 0625319581)    (ma ,di ,woe, do) 

 Elselien Heijnen   (leerkracht/BHV 0620389448)    (ma, do, vrij) 

 Helma de Haardt   (leerkracht/BHV 0613045804)    (ma, di, woe, vrijmo) 

 Djoss Smalen   (vakleerkracht gymnastiek 0623270226) (ma, di, do) 

 

0. INLEIDING: 

Dit plan wordt geacht in overeenstemming te zijn met de intentie op de Wet van de 

Arbeidsomstandigheden. Het schoolgebouw is een, relatief, veilig gebouw. De ruimten zijn verdeeld over 

tweeverdiepingen: begane grond en verdieping. Alle deuren met glas zijn voorzien van veiligheidsglas en/of 

‘automatisch sluitend’, en er zijn diverse vluchtmogelijkheden. Als brandblusapparatuur zijn er elkaar 

overlappende slangen die via een abonnement ieder jaar op bruikbaarheid gecontroleerd worden. Voor de 

brandbestrijding van de computers zijn mobiele brandblussers aangeschaft. 

 

1.  MELDING en ONTRUIMINGSSIGNAAL: 

De leerkracht die de calamiteit als eerste ontdekt, verzamelt de kinderen van de groep bij de deur. Daarna 

loopt de leerkracht mét kinderen naar de dichtstbijzijnde alarmknop (bij brandslanghaspel). Door het glaasje 

in te drukken stelt hij/ zij het alarm in werking. Daarna vertrekt de leerkracht met de kinderen, via de 

dichtstbijzijnde uitgang naar buiten. (zie vluchtroute; plattegronden) 

 

2. ORGANISATIE: 

De directeur, (of aangewezen BHVer.) is de coördinerende contactpersoon. Hij geeft opdracht, om het 

alarmnummer te draaien (112) waarbij gevraagd dient te worden om een doorverbinding met de brandweer 

Arnhem. Aan de brandweer dient doorgegeven te worden:   

1.  de naam van de melder; 

2.  de naam van de school; (basisschool de Kringloop) 

3.  het adres van de school; (Breezandpad 7 Tomtom= nr11 m.a.w. tussen sporthal en sportvelden) 

4.  de aard van de brand; (beginnend: lokaal, keuken, elektriciteit?) 

5.  de eventuele aanwezigheid van gewonden; (kinderen ? volwassenen?) 
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3. ONTRUIMING. 

De ontruiming vindt plaats nadat daartoe opdracht is gegeven middels het ontruimings(geluids)teken.  

De ontruiming moet rustig, ordelijk en overzichtelijk gebeuren. De veiligheid van personen staat hierbij voorop. 

Paniek moet worden voorkomen. 

 

 

4. TAAK VAN DE LEERKRACHT: 

In geval van een ontvangen opdracht tot ontruiming moet iedere leerkracht het volgende doen; de 

leerkracht 

 sluit, in geval van brand, de ramen én deuren van het lokaal 

 blijft te allen tijde bij de leerlingen tenzij de leerkracht de taak heeft overgedragen (dmv groepslijst) 

 begeleidt de kinderen naar de verzamelplaats (=kunstgrasveld),  

 Het dragen van schoolhesje (bevindt zich in elk klaslokaal)  

 Neemt de absentielijst + groepsoverzicht (+telefoonnummers) mee (indien je in het lokaal bent), zo kan de 

leerkracht controleren bij het appel op de verzamelplaats of alle leerlingen in veiligheid zijn. 

 Neemt de controle kaart mee (groen is voor compleet, rood is voor niet compleet) 

 De volwassenen die apart met kinderen werken (bv, IB, RT, logopedie, hulpouders) nemen de kinderen 

mee naar de verzamelplaats en dragen het kind(eren) daar over aan de leerkracht. 

 

 

5.  TAAK VAN HET ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL: 

Het personeel dat niet met kinderen werkt, meldt zich onmiddellijk bij de administratieruimte, bij de directeur 

(of zijn plaatsvervanger). Hier bevinden zich de BHV vesten. Zij krijgen de opdracht om, 112 te bellen en/of de 

school te controleren op volledige ontruiming. (zie punt 6)  

Daarna gaan zij naar de afgesproken verzamelplaats.  

 

 

6. ONTRUIMINGSPLOEG: 

Nadat de ontruimings(geluid)melder het sein geeft tot ontruiming, komt de ontruimingsploeg (zie pnt 5) in 

actie. De leden van de ontruimingsploeg- minimaal twee personen (bij voorkeur BHV-ers) - worden door de 

directeur(of zijn plaatsvervanger) aangewezen. Niet-BHV-ers, zonder kinderen, worden ingezet als hulp van 

de BHV-er, bij kinderen begeleiden en calamiteiten. 

De ontruimingsploeg heeft de volgende taken: 

 

 Telefoonnummer 112 bellen (zie pnt. 2) 

 Hoofdschakelaar elektriciteit en gas afsluiten (deze bevinden zich in de adm.-ruimte) 

 De ploeg controleert het hele gebouw of deze ook daadwerkelijk ontruimd is. Daarbij wordt vooral 

aandacht geschonken aan alle toiletten, de personeelsruimte, de speelzaal. In principe is geen van 

bovengenoemde ruimten op slot. (sleutel in ieders bezit) 

 na afloop van bovengenoemde controle brengen zij de directeur op de hoogte, (die inmiddels bij de 

verzamelplaats is) van de bevindingen. 

 Inlichten en begeleiden hulpouders  

 

De directeur controleert deze bevindingen aan de hand van gegevens op de verzamelplaats.  

Als de brandweer nog niet aanwezig is geeft de directeur of de aangewezen BHV-er van de school waar de 

brand geconstateerd is, gelet op de omstandigheden, al dan niet de opdracht tot eenvoudige 

brandbestrijding.  

Na aankomst van de brandweer stelt de directeur van de school waar de brand geconstateerd is, zich in 

verbinding met de bevelvoerder en informeert hem omtrent aard en omvang van het incident en wijst hem 

op de plattegrond de plaats van de brand.  
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7.  VLUCHTWEGEN EN RICHTINGEN: 

In elk lokaal is een plattegrond met daarop de alarmknoppen en kortste vluchtweg van het betreffende 

lokaal naar een van de vluchtuitgangen. Van de aangegeven vluchtwegen moet gebruik gemaakt worden, 

tenzij opdracht is gegeven door de directeur (of zijn plaatsvervanger), om gebruik te maken van de 

alternatieve route. In principe zijn er onder werktijd geen magazijnen afgesloten. Alleen in geval van direct, 

persoonlijk gevaar mogen leerkrachten op de begane grond de kinderen via het raam naar buiten leiden. 

Na afloop sluit men het raam. 

Het verkeer dat via de trap gaat heeft voorrang op het verkeer van beneden!  

 

8. VERZAMELPLAATS: 

Als veilige verzamelplaats is voor de gehele school aangewezen het grasveld/kunstveld achter de sporthal. 

De BHV-ers hebben de benodigde sleutel voor het toegangshekje in de administratieruimte gepakt. (naast 

bedieningspaneel) 

Direct na aankomst op de verzamelplaats blijven de kinderen bij hun groepsleerkracht, op de vastgestelde 

plaats.(zie bijlage) Bij slecht weer en aanwezigheid van het sporthalpersoneel kan er gebruik gemaakt 

worden van het wijkcentrum.  

De leerkracht gaat aan de hand van de absentielijst na of er leerlingen vermist worden. Vermissingen worden 

onmiddellijk aan de directeur doorgegeven. Als je klas compleet is houd je de groene of rode controle kaart 

in de lucht zodat de directeur kan zien of je klas compleet is. Groen is voor compleet en rood is voor niet 

compleet. De leerkracht mag de leerlingen niet alleen laten. Zij/hij draagt de groep over aan een collega 

dmv de absentiemap. De directeur neemt regelmatig contact op met alle leerkrachten en eventuele 

andere begeleiders op de verzamelplaats. De directeur, van de school waar de brand geconstateerd is, licht 

onmiddellijk de commandant in over eventuele vermissingen. 

 

9. DE PLAATS VAN HET ONTRUIMINGSPLAN OP SCHOOL: 

Iedere groepsleerkracht heeft een ontruimingsplan. Ieder personeelslid kent de omschreven taken en 

procedures zoals genoemd in het ontruimingsplan. Tevens heeft elke ruimte een ontruimingsstappenplan. (zie 

bijlage) Te allen tijde dient een exemplaar (liefst opvallend) van het ontruimingsstappenplan met de 

vluchtroute naar de verzamelplaats op in iedere groep te hangen.  

Jaarlijks wordt het ontruimingsplan besproken en geëvalueerd op een teamvergadering. Periodiek vinden 

oefeningen plaats. Aan het begin van ieder schooljaar brengt iedere groepsleerkracht de leerlingen op de 

hoogte hoe zij in geval van alarm moeten handelen.  

Maandelijks wordt het alarmsysteem getest. (conciërge 1e donderdag van de maand) 

Een belangrijk aandachtspunt is de wijze van optreden. Een rustige en ordentelijke gedragswijze kan paniek 

voorkomen….. en dus mensenlevens redden. 

 

10. OVERZICHT EN PLAATS GEVAARLIJKE STOFFEN: 

In het schoonmaakmagazijn staan schoonmaakmiddelen. Hiervan wil het een en ander soms brandgevaarlijk 

zijn. Te denken valt aan: 

- terpentine 

- wasbenzine 

 

 

Bijlagen: * Het ontruimingsstappenplan, Kringloop (voor leerkrachten in de klas)    

  * Orders van de directeur of diens plaatsvervanger bij een ontruimingssituatie. 

  * Groepsverdeling op het kunstgrasveld na de ontruiming. 

 

E. Schreuder, directeur kbs “de Kringloop” 
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Het ontruimingsstappenplan De Kringloop 
(voor leerkrachten in de klas) 

 

 

1. Neem dit blad mee ter controle. 

 

2. Blijf kalm, veroorzaak geen paniek. 

 

3. Spreek de kinderen rustig en vooral duidelijk aan. 

 

4. Blijf te allen tijde bij de kinderen. 

 

5. Sluit bij brand de ramen én deuren, ook bij het verlaten van het 

lokaal.(Alleen in nóódsituaties verlaat je op de begane grond de 

ruimte via de ramen) 

 

6. Pak de map met leerlingennamen en absenties van deze dag. 

 

7. Neem je groen/rode controle kaart mee. 

 

8. Trek het schoolhesje aan (bevindt zich in elk klaslokaal) 

 

9. Begeleid de kinderen naar buiten volgens vluchtroute  

naar de verzamelplaats; het grasveld achter de sporthal. 

 

10. Controleer of alle kinderen aanwezig zijn, let op de  

absenten van die dag. 

 

10. Blijf bij de kinderen; er word je gevraagd of de groep  

compleet is. 

 

11. Volg de aanwijzingen van de directeur (of diens plaatsvervanger). 

 Volg de orders van de brandweer op. 
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Orders van de directeur (of aangewezen BHVer) bij een ontruimingssituatie. 
 

Orders van directie bij ontruiming 
1. 

Draai alarmnummer 112,: 
1. Welke servicedienst je  
    nodig hebt: politie, ambulance of     

      brandweer. 

2. Naam melder (dat ben jij) 
3. Naam van de school: 

basisschool De Kringloop. 
4. Adres van de school: 

Breezandpad 7 Arnhem 
(voor sporthal Elderveld). 

5. Aard van de calamiteit.  
6. Aanwezigheid van   
    gewonden. 

Orders van directie bij ontruiming 
2. 

(voor de directie) 

Formeer de ontruimingsploeg. 
(min. twee personen) 

 
1. BHV-ambulant (dir, ib, adm, 

conciërge, OidS, Ouders) 
2. BHV groepsleerkacht 

 

Orders van directie bij ontruiming 
3. 

Voor ontruimingsploeg : 
Ga op zoek naar de vermisten. 
Denk aan:  
 toiletten, 

 kantoorruimtes (2 boven, 2 beneden)

  personeelsruimte,(beneden) 

  speelzaal,(beneden) 

  magazijnen (1 boven, 1 beneden) 

2. Geef verslag aan directie. 

Orders van directie bij ontruiming 
4. 

Voor BHV-er : 
 schakel hoofdschakelaars gas 

en elektra uit.(kast adm.ruimte) 



 

Orders van directie bij ontruiming 
5. 
 

Controleer op de 
verzamelplaats of  
er vermisten zijn. 
Bekijk of er rode controle 
kaarten in de lucht zijn. 

Orders van directie bij ontruiming 
6. 

(voor de directie) 

Informeer de 
brandweercommandant 
omtrent de aard van het 

incident en gids hem naar de 
plaats van de brand. 

 
Overleg een plattegrond 

Informeer het personeel en 
volg de aanwijzingen van de  
brandweercommandant op.
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Telefoonnummers: 
Kringloop Esther: 06-55373001 
Kringloop Marga: 06-623578305 
Kringloop Vu:     06-21711988 
Politie:                0900-8844 
Brandweer:         026-3556111 

Alarm: 112 

 
 

Klimboom Mette S: 06-50817223 

 

Orders van directie bij ontruiming 

Info voor 

brandweercommandant: 
OVERZICHT EN PLAATS 
GEVAARLIJKE STOFFEN: 
In het schoonmaakhok en in de keuken 
staan schoonmaakmiddelen. Hiervan is 
het e.e.a. soms brandgevaarlijk. Dit geldt 
ook, maar in mindere mate, voor de  
2 magazijnen (1 begane grond: aan de linker 

zijde na ingang onder de tribune + 1 verdieping 

links achteraan naast het kantoor). Te denken 
valt aan: 
- lijm 
- terpentine 
- wasbenzine 
- schoonmaakmiddelen 
- diverse soorten verf en lak  
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Verdeling groepen op het kunstgrasveld: 
 

  BSO ‘Actief’   

 

  

 groep 8A groep 7B/8B 

 

groep 7A  

 

 

groep 6A 

 

  

 

 

 

 

 groep 5A 

 

groep 4A 

 

  

 

 

 

 

 groep 4B  

groep 3A 

 

  

 

 

 

groep 3B 

 

 groep 1/2B  

 

 

 

groep 1/2 A 

 

 

 

 groep 1/2C  

 

BHV/ directie/ 

ambulante .. 

 

   peuters 

‘Rakkertjes’   

 

   

 

 

 

 

 

  Poortje (sleutels meenemen) 

. 
 
 
 

 
 

 
 

 

Sporthal / 
Wijkcentrum 

 

Schoolgebou
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